Töm blanketten

UTVIDGAT LÄKARUTLÅTANDE
OM EN ÄLDRE PERSONS KÖRHÄLSA
Blanketten förvaras bland journalhandlingarna.

FÖRHANDSUPPGIFTER FÖR BEDÖMNING AV KÖRFÖRMÅGAN
Den undersökta ska i förväg fylla i den för alla åldersgrupper avsedda blanketten med förhandsuppgifter, och därtill ska han eller hon fylla i denna blankett på mottagningen (under tillsyn av
läkare eller skötare)
1. Kan Ni köra tryggt ensam utan att en person som sitter bredvid ger anvisningar och stöd?
ALLTID

IBLAND

ALDRIG

2. Har Ni kört vilse i en bekant omgivning?
OFTA

IBLAND

ALDRIG

3. Har polisen stoppat er i traﬁken på grund av problem med att köra?
OFTA

IBLAND

ALDRIG

4. Har era närmaste varit bekymrade över er körförmåga?
OFTA

IBLAND

ALDRIG

5. Får Ni känningar i brösten eller andnöd
a) när Ni går i uppförsbacke eller upp i trappor?
OFTA

IBLAND

ALDRIG

b) när Ni går på plan mark?
OFTA

IBLAND

ALDRIG

c) när Ni utför hemsysslor, när Ni klär av eller klär på er, tvättar er?
OFTA

IBLAND

ALDRIG
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6. Har Ni svårt att hålla er vaken när Ni kör
OFTA

IBLAND

ALDRIG

7. Har Ni som förare varit med i en krock med plåtskador som följd eller i någon annan
traﬁkolycka under de tre senaste åren?
JA
NEJ
Jag försäkrar att de uppgifter
jag har lämnat är riktiga

Personbeteckning

ort

den undersöktas underskrift

datum
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Följande sida

Töm blanketten

UTVIDGAT LÄKARUTLÅTANDE
OM EN ÄLDRE PERSONS KÖRHÄLSA
Läkaren fyller i som en del av den mer omfattande
undersökningen av körförmågan hos en äldre person.

UNDERSÖKNING OCH BEDÖMNING AV KÖRFÖRMÅGAN
Personuppgifter
Namn

Personbeteckning

Jag har satt mig in i den undersöktas sjukjournaluppgifter i tillräcklig omfattning för att
kunna fatta beslut om den äldre personens körförmåga
JA

NEJ, mer uppgifter behövs

Den undersöktas förmåga att förstå frågorna och anvisningarna är
NORMAL

LINDRIGT FÖRSVAGAD

KLART FÖRSVAGAD

Man kan på grundval av diskussionen dra slutsatsen att den undersöktas minne och
orientering är
NORMAL

LINDRIGT FÖRSVAGAD

KLART FÖRSVAGAD

Den undersöktas omdömesförmåga, symptommedvetenhet och beteende på mottagningen är
NORMAL

LINDRIGT FÖRSVAGAD

KLART FÖRSVAGAD

Den undersöktas funktionsförmåga när det gäller sociala aktiviteter, hemsysslor, hobbyer
och att ta vara på sig själv är
NORMAL

LINDRIGT FÖRSVAGAD

KLART FÖRSVAGAD

Av förhandsuppgifterna kan man dra slutsatsen att den undersökta tidigare kört normalt
JA
Kognitivt test

NEJ

HAR GJORTS, vilket
resultat:
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HAR INTE GJORTS
Körförmågan är tillräcklig trots samverkan av åldrande, sjukdomar eller medicinering
JA

NEJ

Datum och underskrift
Ovanstående intygas på heder och samvete
Ort och datum

Läkarens underskrift

Kontaktuppgifter

Namnförtydligande

Identifikationskod och specialområde

Skriv ut blanketten
Transport- och kommunikationsverket, PB 320, 00059 TRAFICOM • FO-nummer 2924753-3 • www.traficom.fi

Till början av blanketten

Till början av blanketten

ANVISNINGAR FÖR ETT UTVIDGAT LÄKARUTLÅTANDE
I KÖRHÄLSOFRÅGOR
Denna blankett fylls i vid läkarundersökning i
situationer där en äldre person är skyldig att
lämna in ett mer omfattande läkarutlåtande
om att kraven på körhälsa uppfylls (körkortslag 386/2011, 27 § 2 mom.). Denna blankett
sänds inte till polisen utan blanketten förvaras
bland journalhandlingarna.
Enligt 27 § 2 mom. i körkortslagen ska en mer
omfattande läkarundersökning genomföras:
Grupp 1
– vid ansökan om körkortstillstånd om sökanden har fyllt 70 år.
Grupp 2
– vid ansökan om körkortstillstånd eller förnyelse av körkort från och med 70 års ålder och
– vid ansökan om körkortstillstånd eller om
förnyelse av körkort, om körkortet utfärdas
för högst två år på grund av att sökanden har
fyllt 68 år.
Sökanden fyller före besöket på mottagningen i en blankett för förhandsuppgifter, som är avsedd för alla åldersgrupper,
samt fyller på mottagningen under tillsyn
av läkare eller skötare i denna förhandsuppgiftsdel av blanketten (=7 frågor).
Om det ﬁnns misstanke om uppgifternas tillförlitlighet ska man ha som mål
att kontrollera uppgifterna, vid behov av
närstående.

Läkaren fyller i sidan 2 av blanketten som
en del av den utvidgade läkarundersökningen för äldre. Förtrogenhet med patientens sjukdomar och medicinering är av största
vikt vid bedömning av en äldre persons körförmåga. Förutom kognition ska man redan i
samband med intervjun fästa uppmärksamhet
vid förmågan att bedöma egna funktioner.
Läkaren ska beakta samverkan av åldrandet,
sjukdomar och medicinering även om kraven
på körhälsa i fråga om enskilda sjukdomar
uppfylls. Patientens minne, orientering, omdömesförmåga, funktionsförmåga med anknytning till sociala aktiviteter samt funktionsförmåga med anknytning till hemmet, hobbyer
och att ta vara på sig själv kan också utredas
med hjälp av olika test och utvärderingsmetoder. Metoder avsedda för bedömning av kognitiv prestationsförmåga, störningar i den intellektuella funktionsförmågan eller graden av
demens är till exempel Mini-Mental State Examination (MMSE-testet), CERAD-uppgiftsserien, urtavla-testet, del A i Trail making-testet,
MoCA (Montreal Cognitive Assessment) och
Clinical Dementia Rating (CDR). Funktionsförmågan i vardagen kan kartläggas till exempel genom ADCS-ADL-utvärdering, eller med
Katz index och IADL-skalan (www.toimia.ﬁ).

